
 

 

  

नवउद्योजकाांना चालनेसाठी स्टाटट अप धोरण 

नवनवीन सांकल्पाचा वापर करून राज्यात उद्यमशीलता वाढीस लावणे, यातून तरुण उद्योजकाांना चालना देत 
उद्योग-व्यवसायाची भरभराट करणे या हेतूने राज्याच्या कौशल्य ववकास व उद्योजकता या ववभागाने 'महाराष्ट्र 
राज्य नावीन्यता व स्टाटट अप धोरण- २०१७' हे धोरण तयार केले आहे.  
 

हे धोरण २०१७-२२ असे पाच वर्ाांसाठी राहणार आहे. स्टाटट अपकररता पाच हजार कोटीांची ग ांतवणकू आकवर्टत 
करणे, तसेच तरुण व नवउद्योजकाांसाठी २५०० कोटी ननधीची व जोखीम भाांडवल (व्हेंचर कॅवपटल) २५०० कोटी 
उभारण्यात येणार आहे.  
 

प्रत्येक जजल््यात स्टाटट अपच्या नावाखाली दहा लाख चौरस फूट जागेचा ववकास करण्यात येणार आहे. 
याअांतगटत पायाभतू व अन र्ांगगक स ववधाांचा ववकास करण्यात येणार आहे. यात सावटजननक-खासगी भागीदारी 
(पीपीपी) तत्त्वावर ववकास करण्यात येणार आहेत. 
 

यामध्ये ववववध तरत दीांचा समावेश असनू, महहलाांना तीन पाळयाांत (शशफ्ट) काम करण्याची सांधी शमळणार आहे. 
नामाांककत शशक्षण सांस्था-ववद्यापीठे याांच्या आवारात स्टाटट अप कें दे्र ववकशसत करणे. 
२५ हजार चौरस मीटर आकाराची ककमान सहा स्टाटट अप जव्हलेज तयार करणे. 
प्रत्येक प्रशासकीय ववभागात ककमान एक याप्रमाणे सहा ववभागात सेंटर ऑफ एक् सलन्सी कें द्र उभारणे. 
राज्य, जजल्हा पातळीवर सोसायटी अगधननयमाअांतगटत नावीन्यता सांस्थाांची स्थापना करणे. 
 

 

 

भाट्ये, शमऱ्या ककनाऱ्यावर आढळले 'ब्लल्यू बटणकफश' 

रत्नागगरीतील माांडवी वगळता इतरत्रच्या भाट्ये, शमऱ्या तसेच शमऱ्यापासनू पज चमेला असलेल्या प ांगळी पररसर 
म्हणनू ओळखल्या जाणाऱ्या ककनारी 'ब्लल्यू बटणकफश' मोठ्या प्रमाणावर आढळून आले.  
 

हे मासे जेलीकफशसारखे हदसत असले, तरी ते जेलीकफश नव्हेत. त्याांना 'ब्लल्यू बटणकफश' म्हणतात. त्याांचे शास्त्रीय 
नाव 'पॉवपटटा पॉवपटटा' असेच आहे. जेलीकफशप्रमाणे याचे अांग मऊ अथवा मदृ ूनसते, तर ते बटणासारखे टणक 
असते.  
 

या माशाच्या मधोमध असलेले निद्र हेच त्याचे तोंड आणण येथूनच तो उत्सजटनही करतो. हे मासे स्वतः पोहू 
शकत नाहीत, फक्त तरांगतात. पाण्याचा वेग आणण वाऱ्याची हदशा याप्रमाणे ते जातात.  
 

ब्लल्यू बटणकफश व जेलीकफश हे वाळूवर येत नाहीत. ते खोल पाण्यातच आढळतात. जजल््यातील ककनारपट्टीवर 
ते अपवादानेच आढळतात. हे मासे पायाला लागले तर खाज स टते. ते थोड ेववर्ारीही असतात.  
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रत्नागगरी ककनारपट्टीला ३० वर्ाांपूवी १९८५ च्यादरम्यान हे मासे हदसल्याची आठवण ब ज गट मच्िीमार वस्ता 
(शमरकरवाडा) याांनी साांगगतली. १५ वर्ाांपूवीही काही प्रमाणात असे मासे आढळले होते. 
 

 

 

गीरचे 'ईएसझेड' कमी करण्यास मनाई 

गीर अभयारण्याभोवतीचे 'पयाटवरण सांवेदनशील क्षेत्र' (ईएसझडे) कमी करण्याच्या स धाररत प्रस्तावावर अांनतम 
अगधसचूना काढण्यास ग जरात उच्च न्यायालयाने स्थगगती हदली आहे.  
 

खाण आणण पयटटन उद्योजकाांच्या फायद्यासाठी गीर अभयारण्य आणण राष्ट्रीय उद्यानाभोवतीचे सांवेदनशील क्षेत्र 
कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आहे. 
 

गीर हे आशशयाई शसांहाांचे अखेरचे आश्रयस्थान आहे, त्याम ळे या अभयारण्याचे सांवेदनशील क्षेत्र कमी करण्याचा 
स धाररत प्रस्ताव राज्य सरकारने माांडताच त्याला ववरोध करणारी यागचका पयाटवरण कायटकते वीरेन पांड्या याांनी 
दाखल केली होती.  
 

पूवीच्या प्रस्तावाप्रमाणे गीरभोवतीच्या सांवेदनशील क्षेत्राचा आकार ३.३२ लाख हेक् टर होता. स धाररत प्रस्तावामध्ये 
तो लक्षणीयरीत्या कमी करून केवळ १.१४ लाख हेक् टर इतकाच नक्की करण्यात आला होता.  
 

याम ळे अभयारण्याच्या सीमेपासनू अांतगटत भागापयांत असलेला बफर झोनचा पट्टा ८ ते १७ ककलोमीटरवरून थेट 
५०० मीटर ते ४ ककमी अांतराचाच राहणार होता. पूवीच्या बफर झोनमध्ये २९१ गावाांचा समावेश होता, तर नव्या 
प्रस्तावान सार ही सांख्याही ११९ पयांत घटणार होती. या बफर झोनमध्ये औद्योगगक आणण व्यावसानयक कामाांना 
बांदी असते. 
 

अभयारण्याांचे बफर झोन ककमान १० ककमी अांतराचे असावेत, अशी सवोच्च न्यायालयाची मागटदशटक सचूना आहे. 
मात्र, राज्य सरकारने स धाररत प्रस्तावामध्ये या सचूनेचा भांग केला होता. 
 

गीरमधील ५२३ शसांहाांपैकी १६८ शसांह बफर झोनमध्ये वावरतात. या भागातील शसांह सध्याच शशकार आणण रस्ते 
अपघाताांना बळी पडत आहेत. गेल्या काही वर्ाांमध्ये गीरच्या बाहेर स मारे २५ शसांहाांना अनैसगगटक मतृ्यू आला 
आहे. 
 

 

 

नौदलाकडून ब्रा्मोसची यशस्वी चाचणी 
नौदलाने आपल्या भात्यातील ब्रा्मोस हे अत्याध ननक क्षेपणास्त्र आज आयएनएस तेग या य द्धनौकेवरून 
यशस्वीररत्या डागले. ध्वननपेक्षाही जास्त वेगाने जाणारे कू्रझ क्षेपणास्त्र नौकेवरून जशमनीवर डागण्याचे कौशल्य 
असलेल्या नौदलाांमध्ये आता भारताचा समावेश झाला आहे. 



 

 

 

भारत व रशशया या दोघाांनी हे क्षेपणास्त्र सांय क्तपणे ववकशसत केले आहे. यापूवी भारताने हे क्षपेणास्त्र 
जशमनीवरून जशमनीवर तसेच जहाजाांवर डागण्याची क्षमता ववकशसत केली होती.  
 

मात्र, आता हे के्षपणास्त्र जहाजावरून सोडण्यात यश आल्याने य द्धनौकेवरून हे क्षेपणास्त्र शत्रदेूशाजवळ नेऊन ते 
शत्रदेूशात डागण्याची क्षमता भारताला शमळाल्याचे मानले जात आहे.  
 

भारताच्या बह तेक आध ननक य द्धनौकाांवर हे क्षेपणास्त्र आहे. पण आतापयांत ते फक्त शत्रचू्या य द्धनौकाांवर 
डागण्याचेच कौशल्य आपल्याकड ेहोते. मात्र, आता शत्रदेूशाच्या अांतभाटगात असलेली महत्त्वाची हठकाणेही 
ब्रा्मोसच्या सा्याने नष्ट्ट करता येतील.  
 

या क्षेपणास्त्राचा पल्ला िोटा (तीनशे ते चारशे ककलोमीटर) असल्याने आपल्या देशातून ते शत्रदेूशावर डागण्यास 
मयाटदा येतात. मात्र, जहाजावरून हे क्षेपणास्त्र शत्रदेूशाजवळ नेल्याने त्याचा पल्ला आपोआपच वाढतो. 
 

 

 

'टाईम'च्या १०० प्रभावशाली व्यक्तीांच्या यादीत मोदी  

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आणण पेटीएम चे सांस्थापक ववजय शांकर शमाट टाइम माशसकाच्या जगातील सवाटत 
प्रभावशाली १०० व्यक्तीांच्या यादीत समावेश झाला आहे. या यादीत फक्त दोन भारतीयाांचा समावेश करण्यात 
आला आहे.  
 

या यादीत अमेररकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड रम्प, त्याांची म लगी इवाांका रम्प, पोप फ्ाांशसस, चीनचे राष्ट्रपती शी 
जजनवपांग आणण उत्तर कोरीया चे प्रम ख ककम जोंग उन याांचा समावेश आहे. रशशयाचे राष्ट्रपती व्लाहदमीर प नतन 
व ब्रब्रटीश पांतप्रधान टेरेजा मे याांचाही समावेश आहे. टाइम माशसकाच्या यादीत जगभरातील कलाकार, नेते व 
महत्त्वाच्या व्यक्तीांचा समावेश करण्यात येतो. 
 

भारत सरकारने नोटबांदीचा ननणटय जाहीर केल्यानांतर पेटीएमने त्यानांतर ननमाटण झालेल्या पररस्थीतीचा फायदा 
घेतला. नोटबांदीनांतर ग्राहकाांना त्याांनी आपल्याकड ेआकर्ूटन घेतले. २०१६ वर्ाटच्या स रवातीला १२.२ कोटी 
असलेला पेटीएम य जसटचा आकडा वर्ाटच्या १७.७ कोटी पयांत गेला होता. 
 

गेल्या वर्ी टाइमच्या प्रभावशाली १०० लोकाांच्या यादीत रघ राम राजन, साननया शमझाट, वप्रयांका चोप्रा, गगूलचे 
सीईओ स ांदर वपचाई व जफ्लपकाटटचे सांस्थापक ब्रबन्नी बांसल व सगचन बांसल याांचा समावेश होता. 
 

 

 

त र्ार आरोठे भारतीय महहला कक्रकेट सांघाचे प्रशशक्षक 



 

 

बडोद्याचे माजी फलांदाज त र्ार आरोठे याांच्याकड ेभारतीय महहला कक्रकेट सांघाच्या प्रशशक्षकपदाची जबाबदारी 
सोपवण्यात आली आहे. सध्याच्या प्रशशक्षक पूणणटमा राव याांच्या जागी त्याांची ननय क्ती झाली आहे. 
 

महहलाांची वववचर्क स्पधाट जनू व ज लमैध्ये होणार असनू या स्पधेसाठी आरोटे याांच्याकड ेप्रशशक्षकपदाची ध रा 
सोपवण्यात आली आहे. आरोठे २००८ ते २०१२ या कालावधीत महहला सांघाचे क्षेत्ररक्षणाचे प्रशशक्षक होते. 
 

भारतीय महहला सांघ दक्षक्षण आकफ्केत प ढील महहन्यात चार देशाांच्या आांतरराष्ट्रीय माशलकेत सहभागी होणार 
आहे. भारत व आकफ्का याांच्याबरोबरच आयटलड व णझम्बाब्लवे याांचाही या माशलकेत समावेश आहे. या 
माशलकेनांतर वववचर्क स्पधाट होणार असनू भारताला पहहल्या सामन्यात डबीशायर येथे इांग्लांडशी खेळावे 
लागणार आहे. 
 

 

 

म. गाांधीांच्या टपाल नतककटाांची पाच लाख पौंडाांना ववक्री 
ब्रब्रटनमध्ये झालेल्या शललावात महात्मा गाांधीांचे गचत्र असलेल्या चार द शमटळ टपाल नतककटाांची पाच लाख पौंडाांना 
ववक्री झाली आहे. कोणत्याही भारतीय टपाल नतककटाला आतापयांत शमळालेली ही सवाटगधक ककांमत असल्याचे 
ववके्रत्याने साांगगतले. 

 

१९४८ मध्ये गाांधीांचा चेहरा असलेले दहा रुपयाांची टपाल नतककटे ववतररत करण्यात आले होते. ग लाबी, तपककरी 
रांगाचे ही केवळ तेरा टपाल नतककटे सध्या ववववध सांग्राहकाांकड ेआहेत. त्यातील चार नतककटाांचा सेट 
ऑस्रेशलयातील खासगी नतकीट सांग्राहकाने ववकत घेतला.  
 

भारतीय टपाल नतककटाला शमळालेली ही सवाटगधक ककांमत असल्याचे ब्रब्रटनमधील 'स्टेनली गगब्लबन्स' या शललाव 
करणाऱ्या कां पनीने ननवेदनात म्हटले आहे. यातील उवटररत नतककटे राणी एशलझाबेथ याांच्या मालकीच्या रॉयल 
सांग्रहाकड ेआहेत. 
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